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Beste mevrouw Tolsma,
Op 25 februari 2019 ontvingen wij van het bestuur van uw Gemeenschappelijke Regeling
de ontwerpbegroting.
De stukken zijn in onze collegevergadering van 2 april 2019 behandeld.
Zienswijze
Onder voorbehoud van instemming van de raad op 21 mei 2019 treft u hierbij onze
zienswijze aan.
Allereerst verwijzen wij naar de reactie van onze raad op de Kadernota 2020, die wij op 8
februari 2019 aan u kenbaar gemaakt hebben.
Als er meer middelen nodig zijn voor toezicht conform het ROK zijn wij van mening dat
deze slechts ter beschikking gesteld moeten worden:
- Als (incidentele) investering om structureel kostenefficiency en besparingen te
realiseren;
- Als het milieutoezicht aantoonbaar leidt tot een verbetering van de kwaliteit van
de leefomgeving van onze inwoners en die van de andere deelnemers in de regio.
Als efficiënter en effectiever toezicht gehouden wordt en de kwaliteit van de leefomgeving
verbetert, kan logischerwijs ook op langere termijn een kostenbesparing worden
verwachten. Wij hebben u verzocht dit voordeel te berekenen en terug te laten komen in
de meerjarenbegroting.
In uw reactie, d.d. 12 maart 2019 op onze brief geeft u aan dat het Algemeen Bestuur
heeft ingestemd met het ROK en het groeiscenario voor wat betreft het beschikbaar
stellen van het noodzakelijk budget.
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Daarnaast wijst u er op dat er ook besloten is de kengetallen en frequenties te monitoren
en na een periode van uiterlijk 2 jaar te evalueren en de bevindingen te verantwoorden
naar het Algemeen Bestuur. Met de bevindingen wordt rekening gehouden in de
kadernota en begroting van 2023 en verder.
Wij betreuren dat u hierin niet spreekt over monitoring van de doelen die wij lokaal en als
regio nastreven. We willen u verzoeken in de eerste twee jaar dat de ODZOB gaat werken
conform het ROK milieutoezicht een strategie te bedenken over hoe we inzichtelijk
kunnen krijgen dat met deze inzet de fysieke leefomgeving daadwerkelijk gezonder,
duurzamer en veiliger wordt. De evaluatie moet dáár op gericht zijn en moet rekening
houden met de aard en omvang van overtredingen. Als dat inzicht er is, kunnen we het
toezicht effectief en efficiënt inzetten en zijn wij er van overtuigd dat dit ook voor wat
betreft de kosten iets oplevert.
We willen met deze zienswijze de andere deelnemers uit de regio vragen er samen voor
te zorgen dat we de doelen niet uit het oog te verliezen bij de evaluatie van het ROK
milieutoezicht.
Informatie
Mede namens de raad vragen wij het Algemeen Bestuur om ons actief op de hoogte te
houden van uw reactie en verdere ontwikkelingen.
Neem gerust contact op
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw L.H. van Beek via telefoonnummer (0493) 671 212 of per e-mail
l.vanbeek@asten.nl.
Wij verzoeken u bij eventuele vervolgcorrespondentie of contact met de gemeente
bovenstaand zaaknummer te vermelden.
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